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मगुसकोट निरपागलका 
स्थानीय  राजपत्र 

खण्ड : ६                    संख्या : ४        पौष ०४, २०७९          

भाि- २ 

मगुसकोट निरपागलका 
निर काययपागलकाको कायायलय, रुकुम पश् िमको 

सूिना 
शव दाहासंस्कारका लागि दाउरा सहायता काययववगि, 

२०७९ 

 

प्रस्तावनााः मगुसकोट निरपागलका क्षेत्रमा बसोवास िने नािररकहरुको 
अस्पताल, दरु्यटनास्थल, वासस्थान तथा समदुाय आदद स्थानहरुमा 
ववगभन् न कारबबाट मत् य ुभकका मतत ्यश्तिकको शव हकवाला, आनन्त  
तथा सरोकारवालाले आ-आफ्नो िमय संस्कत गत, िालिलन बमोश्जम 
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अन््येश् ट िनय पाउने अगिकारला  सगुनश् ित िनय आवयक भककोले 
मगुसकोट निरपागलकाले स्थानीय सरकार संिालन ऐन २०७४ को 
दना १०२ को उपदना  २ ले ददकको अगिकार प्रयोि िरी शव 
दाहासंस्कारका लागि दाउरा सहायता काययववगि, २०७९ तयार िरी 
निरकाययपागलकाको गमगत २०७९।०८।२१ ितेको बैठकवाट यो 
काययववगि स्वीकत ती िरी लाि ुिरेको छ । 

 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारश्भभक 

 

1= संश्क्षप्त नाम र प्रारभभाः 
(क) यो काययववगिको नाम “ शव  दाहासंस्कारका लागि दाउरा 

सहायता काययववगि, २०७९” रहेको छ । 

(ख) यो काययववगि निर काययपागलकाले स्वीकत त िरेको 
गमगतबाट प्रारभभ हनुेछ । 

2= पररभाषााः ववषय वा प्रस्गलले अकको  अथय नलािेमा यस 
काययववगिमााः- 
(क) “काययववगि” भन् नाले “ शव  दाहासंस्कारका लागि दाउरा 

सहायता काययववगि, २०७९”  सभझन ुपछय । 

(ख) “निरपागलका” भन्नाले मगुसकोट निरपागलकाला  सभझन ु
पछय । 
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(ि) “निर प्रमखु” भन्नाले मगुसकोट निरपागलकाको निर 
काययपागलका निर प्रमखुला  सभझन ुपछय । 

(र्) “निर उपप्रमखु” भन्नाले मगुसकोट निरपागलकाको निर 
काययपागलका निर उपप्रमखुला  सभझन ुपछय 

(ङ) “सगमगत” भन्नाले दना ९ बमोश्जम िदठत शव 
दाहासंस्कारका लागि ्यवस्थापन सगमगत सभझन ुपछय । 

(ि) "सदस्य" भन् नाले शव दाहासंस्कारका लागि ्यवस्थापन 
सगमगतका सदस्य सभझन ुपछय  र सो श्दले सगमगतको 
संयोजक समेतला  जनाउदछ । 

(छ) "शव" भन् नाले मत् यू प्रमाश्बत भकको ्यश्तिकको शरीर 
सभझन ुपछय । 

(ज) "शव दाहासंस्कार" भन् नाले मततकका हकवालाहरुले आ-
आफ्नो िमय संस्कत गत, िालिलन बमोश्जम शवको 
अन््येश् ट िने काययला  सभझन ुपछय । 

(झ) "दाउरा" भन् नाले वहन्द ुपरभपारा अनसुार शव अन््यश् ठ 
िररदा प्रयोि िररने वन जंिालबाट उ्पाददत काठला  
सभझन ुपनेछ । 

(ञ) "हकवाला" भन् नाले मलुकुद देवानी संवहताको दना 
२३९ बमोश्जमका ्यश्तिकहरु सभझन ुपनेछ । 
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3= काययववगिको उद्धेयाः 
क) मतत ्यश्तिकको शव हकवाला, आनन्त  तथा 

सरोकारवालाले आ-आफ्नो िमय संस्कत गत, िालिलन 
बमोश्जम अन््येश् ट िनय पाउने अगिकारला  सगुनश् ित 
िने . 

ख) निरवासी सवै नािररकहरुले सामाश्जक रुपमा ससभमान 
पूवयक जीवन श्जउने वातावरबाको अवस्था सतजना िने । 

ि) मततक मगुसकोट निरवासी र वेवाररसे नािररकको शव 
दाहासंस्कारकालागि आगथयक सहायताको रुपमा 
निद/दाउरा उपलब्ि िराउने । 

 

 

 

पररच्छेद -२ 

शव दाहासंस्कारका लागि दाउरा सहायता उपलब्ि िराउन े 
 

4= शव दाहसंस्कारका लागि दाउरा सहायता ददनाेः (१) 
निरपागलका वडामा बसोवास िने नािररकहरुको अस्पताल, 
दरु्यटनास्थल, वासस्थान तथा समदुाय आदद स्थानहरुमा ववगभन् न 
कारबबाट मत् य ु भकका मतत ्यश्तिकको शव हकवाला, आनन्त  
तथा सरोकारवालाले आ-आफ्नो िमय संस्कत गत, िालिलन बमोश्जम 
अन््येश् ट िनय दाउरा सहायता ददने । 
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   (२) उपदना १ बमोश्जम दाउरा सहायता स्वरुप 
प्रदान िररने रकमको गसमा निरपागलकाको निरसभावाट स्वीकत त 
बजेट तथा काययक्रममा ्यवस्था भक बमोश्जम हनुेछ । 

 

5= शव दाहासंस्कारकालागि दाउरा सहायता प्राप्त िने ्यश्तिकाः 
(क) मगुसकोट निर क्षेत्रगभत्र बसोवास िने पररवारको सदस्य । 

(ख) मगुसकोट निरपागलका वडा नं ३ को मगु्लखुोला दोभानको 
र्ाटमा शवला  जलाकर दाहासंस्कार िरेको हनुपुने। 

(ि) ववितमा आ-आफ्नो िमय संस्कत गत, िालिलन अनसुार 
मगु्लखुोला दोभानको र्ाटमा शवला  जलाकर दाहासंस्कार 
िरेका ्यश्तिकको पररवारको सदस्यको श्जल्ला बावहर 
दाहासंस्कार िनुय परेमा मगु्लखुोला दोभानको र्ाटमा 
शवला  जलाकर शव दाहासंस्कार िदाय पाक सरहको सवुविा 
पाउने छन ।  

(र्) आ-आफ्नो िमय संस्कत गत, िालिलन अनसुार शव नजला  
िाडनेको हकमा शवला  जलाकर शव दाहासंस्कार िदाय 
पाक सरहको सेवा सवुविा पाउनेछन । 

(ङ) यो काययववगि अन्य वडाहरुमा पगन क्रमश लाि ुिदै लगिनेछ । 

 

6= दाउरा खरीद प्रवक्रया : 
निरपागलकाले प्रिगलत सावयजनीक खरीद ऐन तथा गनयमावली र 
मगुसकोट निरपागलकाको खरीद गनयमावली २०७५ अनसुार 
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आवयक प्रवक्रया परुा िरी प्रगत शव दाहसंस्कारका लागि 
आवयक पने दाउराको मलु्य र्टार्टका आिारमा टेन्डर प्रवक्रया 
अनसुार निरपागलकाले मलु्य गनिायरबा िरी सोही अनसुार दाउरा 
उपल्ि िराउने ्यवस्था िनेछ । 

 

7= दाउरा सहायता उपल्ि िराउन ेप्रवक्रयााः 
१ अनसुिुी १ अनसुारको हकवालाको गनवेदन । 

२. हकवालाको नािररकताको प्रगतगलवप । 

३. वडा कायायलयको गसनारीस पत्र । 

४. नाता प्रमाश्बत पत्र । 

 

8= दाउरा सहायता प्रदानाः (१) गनयमानसुार आवयक कािजात 
सवहत पेश भकको गनवेदन उपर निर काययपागलकाको कायायलयले 
जााँिबझु िरी दाउरा सहायता प्रदान िनेछ । 

 

(२) उपदना (१) अनसुार दाउरा सहायता प्रदान िररकका 
वववरबहरुको अगभलेख ्यवश्स्थत रुपमा राख् न ुपनेछ । 

 

9= शव दाहासंस्कारका लागि ्यवस्थापन सगमगताः  
शव दाहासंस्कारका लागि ्यवस्थापन िनय देहायको 
पदागिकारीहरु रहेको शव दाहासंस्कारका लागि निर 
्यवस्थापन तथा सगमगत रहनेछ । 

(क) निर प्रमखु     संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासवकय अगिकत त   सदस्य 
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(ि) सभबश्न् ित वडाका वडा अयकयक्ष वा  
गनजले तोकेको ्यश्तिक               सदस्य 

(ङ) निरपागलकाको निर स्वास््य संयोजक  सदस्य सश्िव 

 

10= शव दाहासंस्कारका लागि ्यवस्थापन सगमगतको काम, कतय् य 
र अगिकाराः (१) शव दाहासंस्कारका लागि ्यवस्थापन 
सगमगतको काम, कतय् य र अगिकार देहाय बमोश्जम हनुेछ । 

(१) निर क्षेत्रमा मततक ्यश्तिकहरुको शव दाहासंस्कारको 
अवस्था तथा  शव दाहासंस्कारकालागि ददइकको दाउरा 
सहायताको प्रभावकारीता सभवन्िी अनिुमन िने  

(२) निर क्षेत्रमा मततक ्यश्तिकहरुको शव दाहासंस्कार 
सभवश्न्ित स्थानीय स्तरका नीगत गनयमहरुको तजुयमा िरी 
कायायन्वयन िने िराउने । 

(३) मततक ्यश्तिकहरुको शव दाहासंस्कारको लागि ददइने 
दाउरा सहायताका लागि आवयक पने स्रोतको ्यस्थापन 
िने । 

(४) शव दाहासंस्कारको लागि दाउरा सहायता प्राप् त िने 
्यश्तिकहरुको वववरब उल्लेख िरी प्रगतवेदन तयार िने ।  

(५) समय समयमा निरपागलकाले ददकको गनदेशनको पालना 
िने । 

(६) तोवककको अन्य कायय िने । 

 



शव दाहासंस्कारका लागि दाउरा सहायता काययववगि, २०७९ 

8 
 

11= कोषको लेखा पररक्षबाः 
(१) शव दाहसंस्कारकारका लागि दाउरा सहयता सभबन्िी 

खियको अश्न्तम लेखा पररक्षब महालेखा पररक्षकवाट 
हनुेछ ।  

(३) लेखा पररक्षब िराउने श्जभमेवारी निरपागलकको हनुेछ 
। 

12= वािा अडकाउ नुकाउ पररमाजयन संशोिन  र खारेजी सभबन्िी 
्यवस्थााः 
(१) यस काययववगिमा कुनै बािा अड्काउ परेमा निर 

काययपागलकाले गनबयय िरी नुकाउन सक्नेछ । 

(२) यस काययववगिला  आवयकता अनसुार निर 
काययपागलकाले गनबयय िरी पररमाजयन तथा संशोिन िनय 
सक्नेछ । 

(३) यस अश्र् शव दाहसंस्कारका लागि दाउरा सहायता 
सभबन्िमा भक िरेका काम कारवावह सभबन्िी ्यवस्था 
यसै काययववगि अनसुार भक िरेको मागननेछ । 



शव दाहासंस्कारका लागि दाउरा सहायता काययववगि, २०७९ 

9 
 

अनसूुिी -१ 

गमगताः ............. 
श्रीमान प्रमखु प्रशासकदय अगिकत त ज्यू 

मगुसकोट निरपागलका रुकुम, पश् िम  
    ववषयाः दउरा सहायता उपल्ि िरा  पाउाँ । 

 उपरोतिक ववषयमा मगुसकोट निरपागलका वडा नं .. .. को.. .. 
.. .. .. ..टोलमा बस्ने म गनवेदकले शव दाहासंस्कारका लागिका 
दाउरा सहायता उपल्ि िरा  पाउाँ भनी आवयक कािजातहरु यसै 
गनवेदनसाथ संलग्न राखी यो गनवेदन  पेश िदयछु । 

संलग्न कािजातहरुाः 
१. हकवालाको नािररकताको प्रगतगलवप । 

२. वडा कायायलयको गसनारीस पत्र । 

३. मततकको मु् य ुदतायको प्रमाब पत्र । 

 

      गनवेदक 

      हस्ताक्षराः 
         नामाः 
             ठेिानााः 

 

आज्ञाले, 
ववनाराम खडका 

गन. प्रमखु प्रशासकदय अगिकत त 


